
 

  

  جامعة القاهرة - صحيفة مجلس كلية الهندسة
  صحيفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلية  

  ٢٠١٢ ابريلعدد 
  

  ﴾ عميد الكليةوائل الدجوى . د.كلمة أ ﴿      
  

عميـد الكليـة ورئـيس       وائل محمد خليل الـدجوى       .د.أفتتح  ا

 والتـي   ٢٠١١/٢٠١٢الجـامعي     للعام السابعةالجلسة  المجلس  

) بسم اهللا الـرحمن الـرحيم       ( ١٠/٤/٢٠١٢قدت يوم الثالثاء    ع

  :بالكلمة التاليةواستهل سيادته الجلسة 

 للعام الجامعي السابعةأرحب بحضراتكم في الجلسة 

٢٠١١/٢٠١٢.  

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد
  

حالل والتجديد  تم االنتهاء من عمليات اإلبأنهاإلحاطة  ◊

  .بالمخازن الرئيسية والخاصة بالتوريدات بالكلية

 رخصة تسيير لسيارة اإلسعاف استخراج تم بأنهاإلحاطة  ◊

 من عمل التعديالت االنتهاءالخاصة بالكلية وذلك بعد 

 ).  ذاتيتمويل + تبرعات ( المطلوبة 

اإلحاطة بأن العاملين بإدارة الصيانة بالكلية قد قاموا  ◊

فى األماكن )  أن لزم األمر( دهانات ومحارة بأعمال

 ٢ عدد - بالكلية  إعداديغرفة المعيدين بمبنى :  التالية

 غرفة الخزينة  – بقسم كيمياء األرضيفصل بالدور 

دورات المياه الخاصة  -  بمبنى اإلدارةاألرضيبالدور 

 إلى ، هذا باإلضافة بالطلبة والطالبات  بمبنى  عمارة

 األقسام ات تتم بناء على طلبوالتي األخرى أعمال الصيانة

كيل  و.د. أ التى ترد الى مكتبكلية المختلفةوإدارات ا

 .الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

          فى إطار تحديث عيادة الطالب بالكليةبأنهاإلحاطة  ◊

 مكاتب ٣،  تم وضع عدد ) ١ بمبنى األرضيالدور ( 

وحدة تكييف و  جلد جديدةكراسي ٦خشبية جديدة وعدد 

   عمليات اإلحالل والتجديد لإلضاءةإلى باإلضافة ةجديد

 . توالدهانا

)  ذاتيتمويل ( جارى عمل إحالل وتجديد بأنهاإلحاطة  ◊

لغرفة مجلس قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات 

 . وإنتاجميكانيكيوغرفة مجلس قسم تصميم 

)  ذاتيتمويل (اإلحاطة بأنه جارى عمل إحالل وتجديد  ◊

 .ميكانيكا الصخور لمعمل حاسبات هندسة الصخور ومعمل
 

   والبيئيةواالجتماعيةألنشطة الثقافية ا
اإلحاطة بأنه جارى اإلعداد والتحضير إلقامة حفل تكريم  ◊

الخريجين الحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير 

 نظام الفصلين ونظام -تقدير جيد على األقل( والبكالوريوس 

 وتكريم السادة الرواد دفعة ٢٠١١دفعة ) الساعات المعتمدة 

 الكبرى بالجامعة وذلك يوم االحتفاالتلك بقاعة  وذ١٩٦١

 دعوات –حجز القاعة  ( ٢٠١٢ مايو ١٠ الخميس الموافق

 الفرقة –الخريجين والضيوف وأعضاء هيئة التدريس 

 تسديد – الميداليات – الدروع – تجهيز األرواب –الموسيقية 

 برنامج الحفل – الدعاية واإلعالن – حضور الحفل اشتراكات

لمهندسين بهدف الحصول  مخاطبة نقابة ا–ات التخرج  شهاد–

 ).   التحضيرية للحفلاالجتماعات - ١٩٦١دفعة  على بيانات

 التوعية البيئية بأسبوع الجامعة احتفالية فى إطار بأنهاإلحاطة  ◊

 ٥- ١  فى الفترة من لأللفيةالثامن والتوعية باألهداف اإلنمائية 

لمجتمع وتنمية البيئة ، أقام قطاع شئون خدمة ا٢٠١٢ابريل 

  األربعاءوذلك يوم " السياحة الخضراء" بالكلية ندوة بعنوان 

 اإلجتماعى بالكلية ، بالنادي االجتماعات بقاعة ٢٠١٢-٤-٥

فاطمة . د.عادل خليل و   أ. د.وتحدث فى الندوة كل من أ

. د.بهاء بكرى  وأدار الندوة أ. د.أ، عدليعمرو . د.أ ، عاشور

 ومدير العمرانيان أستاذ العمارة بكلية التخطيط عبد اهللا العري

وائل . د. التوعية باألهداف اإلنمائية ، وحضر الندوة أبرنامج
التدريس الدجوى والسادة وآالء الكلية وعدد من أعضاء هيئة 

    .من الزائرين بالكلية وعدد
 ، تم فى ٢٠١٢-٣-٢٥ الموافق األحد فى يوم بأنهاإلحاطة  ◊

 اإلجتماعى بالكلية عقد حفل توقيع بالنادي االجتماعاتقاعة 

 جامعة القاهرة و نقابة – التعاون بين كلية الهندسة اتفاقية

 خلوصيالمهندسين بالجيزة  ، وحضر الحفل المهندس ماجد 

عميد الكلية . د.أ،  النقابة ممثلينقيب المهندسين وعدد من 

س ووكالء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء مجال

األقسام بالكلية وعدد من السادة الزائرين، إدارة الكلية تتوجه 

 مع الجانب االجتماعات قامت بعقد التي اللجنة إلىبالشكر 

 مجدي. د. برئاسة أاالتفاقيةاألخر والتفاوض وكتابة بنود 

باسل . د. أ،محمد على حسن . د.الطويل و عضوية كل من أ

  .  الفتوح وأبمحمد نادر . د.أ ، توفيق صبحيمحمد 



 تم عمل دورة تنشيطية ألمناء المخازن بالكلية بأنهاإلحاطة  ◊

 بالقاعة ٢٠١٢-٤- ٥ إلى ٢٠١٢-٣- ٢٥فى الفترة من 

 اإلجتماعى بالكلية، وقام بالتدريس بالناديالصغرى 

األستاذة ريم حسن مندوبة هيئة الخدمات الحكومية بوزارة 

تام  متدرب وفى خ١٥المالية، ولقد حضر الدورة عدد 

 مالية لمن أجتاز ومكافآتالدورة تم توزيع شهادات تقدير 

  .الدورة بنجاح

 اختيار الصيد بالجيزة تم لنادي فى تقليد جديد بأنهاإلحاطة  ◊

 األستاذ بقسم الهندسة الكيميائية -شكيناز طه الشلتاوى. د.أ

 وذلك من قبل اللجنة الثقافية بالنادي  األم المثالية الثقافية -

لقد تم عمل حفل تكريم لسيادتها وذلك مساء يوم  وبالنادي

بقاعة الندوات بالمبنى . ٢٠١٢-٣- ٢٨ الموافق األربعاء

 .االجتماعي

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
النظر فى الموافقة على مذكرة التفاهم بين الكلية وجامعة  ◊

 ألمانيا فى  مجال البحث –برادنبرج للتكنولوجيا بكوبتس 

 .عليم والبرامج التدريبيةالعلمي والت

إحاطة المجلس علماً باآللية المقترحة من الجامعة لتمويل  ◊

األبحاث وكيفية تفعيلها وسيتم توزيع مقترح استمارات 

المتابعة على األقسام لمعرفة رأيها فى االستمارات 

 .وأسلوب المتابعة

 Erasmusإحاطة المجلس علماً بأعداد المتقدمين لمنحة  ◊

Mundus  -روع  مشWelcome  من الكلية وكذلك 

 .الراغبين فى القدوم للكلية

 ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿
و ما  مجلس محضر محضر لجنة شئون التعليمإستعرض ال ◊

و األعذار   تضمنه من موضوعات عامة مثل إيقافات القيد

 .و تقارير اللجان الثالثية

 إستعراض أحداث األيام التى سبقت إنعقاد المجلس  ◊

 .من بعض الطالبالتى صدرت غير مقبولة  تجاوزاتوال

تم إستعراض تفاصيل الجلسات و اإلجتماعات التى عقدتها  ◊

إدارة الكلية مع بعض المجموعات من الطالب على مدار 

 .عدة أيام إلستيضاح تفاصيل مطالبهم

تم مناقشة و إستعراض قائمة مطالب مقدمة من إتحاد  ◊

لقائمة بعد ا و كذلك )فى صورتها األصلية(الطالب 

و قد متولى عبد العزيز . د.اعادة صياغتها من قبل أ

تضمنت هذه المطالب موضوعات مثل السماح بتحويل 

المسار لطالب الفرقة األولى المتعثرين و تفعيل 

ع خريجى المعاهد  و دراسة أوضا اإلرشاد اإلكاديمى

قائمة و قد تم اإلتفاق على تحويل   و الدبلومات الصناعية

 و عرض مقترحات األقسام   لألقسام لدراستهاالمطالب 

 . لدراستها والبت فيهاعلى مجلس الكلية

  تم التطرق لجداول إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ◊

الن و التنويه إلى أهمية اإلنتهاء من أعمال التصحيح و إع

و سيتم إعالن جداول عقد . ٢٠١٢ يوليو ٢٦النتائج قبل 

لجان الممتحنين لألقسام و السنوات الدراسية المختلفة خالل 

األسبوعين القادمين أسوة بما هو متبع فى برامج الساعات 

 .لعام الدراسى السابقاالمعتمدة و ما تم إنجازة فى نهاية 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تجديد مخازن التوريدات بالكليةوإحالل 

 ألمناء المخازن تنشيطيةالدورة حفل ختام ال

 سيارة إسعاف الكلية



  

  

  

  

  

  
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كلية ونقابة المهندسين بالجيزةالإتفاقية تعاون بين   جائزة االبتكار فى القارة األفريقيةيتسلم  محمد سند. د.أ

 كلية ونقابة المهندسين بالجيزةالإتفاقية تعاون بين 

 إسبوع التوعية البيئية الثامن الثقـافيةشكيناز طه الشلتاوى األم المثالية . د.حفل تكريم أ

 إسبوع التوعية البيئية الثامن

للتدريب وتنمية الموارد  عؤسسه ابداممحمد سند من . د.أتكريم 

 الثقـافيةشكيناز طه الشلتاوى األم المثالية . د.حفل تكريم أ



  ﴾موضوعات عامة  ﴿
  

إحاطة المجلس علما بخطاب رئيس مجلس قسم الري  ◊

فاطمة الزهراء حنفي . د.أوالهيدروليكا بالشكر للسيدة 

عاشور رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية على المجهود 

ة الساعات المعتمدة الذي بذلته من أجل اشتراك طلب

 فى مناقشة علمية مع بعض الجامعات WEEلبرنامج 

الفرنسية خالل الفيديو كونفرانس لعرض وجهة النظر 

المصرية فى مشكلة المياه ونتج عن ذلك أن مجلس المياه 

العالمي المنظمه لهذا البرنامج وافق على سفر أحد الطالب 

 .للمياهالمصريين لمارسيليا لحضور المنتدى العالمي 

بجائزة االبتكار فى القارة األفريقية  إحاطة المجلس علماً ◊

محمد سند البتكاره قاعدة محطة . د.التي حصل عليها أ

 .هوائي ذات نطاق عريض مع التهنئة

وائل . د.أإحاطة المجلس علما بخطاب الشكر الموجه من  ◊

 عبد الرحمن .ممحمد خليل الدجوى عميد الكلية إلى سعادة 

ن الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة وذلك صالح الدي

لدعم المعامل التعليمية والبحثية ونقل أصول المعدات إلى 

 .الكلية

النظر فى موافقة مجلس قسم القوى الميكانيكية على إنشاء  ◊

 اعتبارا من ةبرنامج تابع للقسم بنظام الساعات المعتمد

وس  يمنح درجة البكالوري٢٠١٣ /٢٠١٢العام الجامعي 

               Autotronicsلهندسة الميكانيكية تخصصل

 .   ميكاترونكسMechatronicsأو ) اوتوترونكس ( 

النظر فى موافقة مجلس قسم القوى الميكانيكية على تعديل  ◊

مسمى درجة البكالوريوس التي يمنحها القسم إلى 

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية تخصص قوى اعتبارا من 

  .٢٠١٣ / ٢٠١٢العام الجامعي 

  ﴾ شئون أعضاء هيئة التدريس ﴿
فاروق عمر الكاشف . د.أوافق المجلس على تجديد تعيين  ◊

 أستاذ غير متفرغ بقسم هندسة المناجم والبترول فى وظيفة

  .١/٨/٢٠١٢الفلزات لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

عبد الرازق عبد . د.أعلى تجديد تعيين وافق المجلس  ◊

تاذ غير متفرغ بقسم هندسة الحليم عبد البر فى وظيفة أس

المناجم والبترول والفلزات لمدة أربع سنوات اعتبارا 

 . ١/٨/٢٠١٢من

محمد محمد عبد الدايم . د.أعلى تجديد تعيين وافق المجلس  ◊

فى وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم هندسة المناجم والبترول 

 .٢٨/٩/٢٠١٢والفلزات لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

حسن فهمي إمام فى . د.أى تجديد تعيين علوافق المجلس  ◊

وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم هندسة المناجم والبترول 

 .٢٩/٨/٢٠١٢والفلزات لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

عبد اهللا خليل بسيونى فى . د.أعلى تجديد تعيين وافق المجلس  ◊

وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية 

 .١٦/٣/٢٠١٢سنوات اعتبارا من لمدة أربع 

فؤاد خلف محمد األستاذ المتفرغ . د.أعلى تعيين وافق المجلس  ◊

بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات فى وظيفة أستاذ غير 

   .١/٨/٢٠١٢ أربع سنوات اعتبارا من متفرغ لمدة

 

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
ذ  حسين عبد الخالق عطية األستا.دوافق المجلس على منح  ◊

المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية اللقب العلمي 

 .مع التهنئة) تخصص نظم القوى الكهربية ( لوظيفة أستاذ 

مصطفى أحمد معوض عابدين  .دعلى منح وافق المجلس  ◊

األستاذ المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية اللقب 

 .ع التهنئة مالعلمي لوظيفة أستاذ فى الميكانيكا الهندسية

منار محمد ماهر المدرس بقسم  .دعلى منح وافق المجلس  ◊

هندسة القوى واآلالت الكهربية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

 . مع التهنئةمساعد بالقسم

 محمد طاهر زكى حسن المعيد .معلى تعيين وافق المجلس  ◊

بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج فى وظيفة مدرس 

 .مع التهنئة مساعد بالقسم

 توفيق سيد توفيق المعيد بقسم .معلى تعيين وافق المجلس  ◊

مع  الميكانيكية فى وظيفة مدرس مساعد بالقسمهندسة القوى 

 .التهنئة

 

  عزاء
تدريس يقدم المجلس خالص العزاء للسادة أعضاء هيئة ال       

  : الذين فقدوا أحد ذويهم وهم

ايمن الديب االستاذ المساعد بقسم الهندسةالحيوية  . د ◊

 .والدته لوفاة الطبية والمنظومات

منال مصطفى احمد االستاذ المساعد بقسم . د ◊

 .والدتها لوفاة الرياضيات والفيزيقا

عصام عبد الحليم حشيش االستاذ بقسم هندسة . د.أ ◊

والده  لوفاة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 .زوجته

 .اسرة الطالب حسن محمد بالسنة االولى تعدين ◊

  .تغمد اهللا الفقداء برحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان


